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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1 DÔLEŽITÉ – výkazy poistného na sociálne poistenie a uvádzanie počtu dní štrajku 

V prípadoch, kedy zamestnanci mali v kalendári zadaný zákonný štrajk kalendárnou zmenou Voľno 
neplatené – štrajk len na časť dňa (na väčšiu časť dňa), systém nesprávne vyhodnotil položku SMD30309 
Počet dní štrajku pre výkazy SP. Systém túto položku používa na zápis počtu dní štrajku do výkazov na 
sociálne poistenie, keďže ide o vylúčenú dobu na platenie poistného. Do počtu dní sa má započítať len 
kalendárna zmena zadaná na celý deň, čo program nerobil. 

Po úprave systém započíta do počtu dní zákonného štrajku pre účely výkazov na sociálne poistenie len tie 
dni, v ktorých kalendárna zmena Voľno neplatené – štrajk pripadne na celý deň. Ak kalendárna zmena Voľno 
neplatené - štrajk pripadne len na časť dňa, takýto deň sa do počtu dní štrajku nezapočíta. 

UPOZORNENIE: Pre správny zápis počtu dní štrajku do výkazu je nevyhnutné spustiť prepočet miezd, aby 
sa položka SMD30309 Počet dní štrajku pre výkazy SP vyhodnotila správne. Až následne je možné 
spracovať korektný mesačný výkaz. 

2 Možnosť zadať na rovnaké obdobie rovnakú DDS 

U užívateľov vznikla potreba zadávať súbežne u jedného zamestnanca rovnakú DDS, len s iným číslom 
zmluvy a iným nastavením výpočtu príspevku. 

Príklad 
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Zamestnanec má uzatvorenú jednu vlastnú zmluvu s DDS AXA, v rámci ktorej si prispieva len on. Zároveň je 
účastníkom zamestnávateľskej zmluvy s DDS AXA, kde si prispieva nielen on, ale aj organizácia. Po update 
6.09 je možné zadať rovnakú DDS na rovnaké obdobie, podmienkou je, že v políčku Číslo zmluvy sú rôzne 
údaje – rôzne čísla zmlúv. 

Za takéhoto zamestnanca sa do výkazu vykážu dva riadky – za každú zmluvu samostatne. 

 

3 Nová kalendárna zmena Neospravedlnené absencie – nezákonný štrajk 

Bola pridaná nová kalendárna zmena Neospravedlnené absencie – nezákonný štrajk, ktorá sa správa 
rovnako ako kalendárna zmena Neospravedlnené absencie (predtým Absencie). Zadaním kalendárnej 
zmeny Neospravedlnené absencie – nezákonný štrajk sa do mzdy vypočíta nová mzdová položka 
SMH30510 Neospravedlnené absencie – nezákonný štrajk. 

Vytvorenie novej kalendárnej zmeny si vyžiadalo rozšírenie automatického načítavania záznamov do 
Registračného listu FO do Sociálnej poisťovne o záznamy na záložke Rola/ Dochádzka. 

Podľa poučenia k RLFO sa pod samostatným kódom 3 zamestnanec - neospravedlnená neprítomnosť 
v práci eviduje absencia, pre ktorú sa bude používať kalendárna zmena Neospravedlnené absencie, a pod 
samostatným kódom 9 - zamestnanec - neospravedlnená neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na 
štrajku sa eviduje nezákonný štrajk, ktorý sa tiež považuje za neospravedlnenú neprítomnosť – absenciu, 
ktorá sa bude zadávať kalendárnou zmenou Neospravedlnené absencie – nezákonný štrajk. 

4 Zákonný štrajk a nezákonný štrajk 
Legislatíva – Zákonník práce 

§ 141 Dôležité osobné prekážky v práci 

(8) Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho účasti na štrajku v súvislosti s uplatnením 
jeho hospodárskych a sociálnych práv; mzda, ani náhrada mzdy zamestnancovi nepatrí. Účasť na štrajku po právoplatnosti rozhodnutia 
súdu o nezákonnosti štrajku sa považuje za neospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci. 

§ 109 Krátenie dovolenky 

(3) Za každú neospravedlnene zameškanú zmenu (pracovný deň) môže zamestnávateľ krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva 
dni. Neospravedlnené zameškania kratších častí jednotlivých zmien sa sčítajú. 

 

Legislatíva – Zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení 

§ 26 Prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti 

(1) Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti 
v období, v ktorom 

c) má neospravedlnenú neprítomnosť v práci, 

§ 140 Vylúčenie povinnosti platiť poistné poistencom a zamestnávateľom 

(2) Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v 
nezamestnanosti ani v období, počas ktorého je uznaný za dočasne práceneschopného, v období, počas ktorého sa vypláca 
rehabilitačné alebo rekvalifikačné, a v období, počas ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku. 

 

Legislatíva – Zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení 

§ 11 Platitelia poistného 

Zamestnancom je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 
a má nárok na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu... ... Fyzická osoba sa na účely tohto zákona nepovažuje za 
zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a v ktorých nie je fyzickou osobou 
podľa odseku 7 písm. m) a s). 

Pre účely zákonného štrajku sa v systéme Humanet použije kalendárna zmena Voľno neplatené – štrajk. 
Celodenný zákonný štrajk sa pre účely sociálneho poistenia považuje za vylúčenú dobu, ktorá kráti počet dní 
sociálneho poistenia. Tento počet dní vylúčených dôb sa zapisuje do výkazov na sociálne poistenie do 
políčka Počet dní štrajku. Údaj určený na zápis do tohto políčka sa v mzde počíta do položky SMD30309 
Počet dní štrajku pre výkazy SP. Ak užívateľ zadá štrajk len na časť dňa, takýto deň sa nepovažuje za deň 
vylúčenej doby na platenie poistného na sociálne poistenie. 

Celodenný zákonný štrajk sa zo Zákona o zdravotnom poistení považuje sa obdobie, kedy sa poistenec 
nepovažuje za zamestnanca a to z dôvodu, že v tento deň nemá príjem zo závislej činnosti. Zamestnávateľ 
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v tomto prípade zamestnanca na tento deň odhlasuje zo zdravotného poistenia a zamestnanec sa musí 
prihlásiť na tento deň ako samoplatiteľ. 

 

Pre účely nezákonného štrajku (o nezákonnosti štrajku rozhoduje súd) sa v systéme Humanet použije 
kalendárna zmena Neospravedlnená absencia – nezákonný štrajk. Celodenný nezákonný štrajk sa pre 
účely sociálneho poistenia považuje za prerušenie, ktoré znižuje počet dní sociálneho poistenia. Za 
prerušenie sa okrem iného považuje neospravedlnená neprítomnosť a podľa Zákonníka práce sa nezákonný 
štrajk považuje za neospravedlnenú neprítomnosť v práci – absenciu. Prerušenie je zamestnávateľ povinný 
nahlásiť Sociálnej poisťovni prostredníctvom RLFO – prerušenie s kódom 9. Deň prerušenia sociálneho 
poistenia znižuje počet dní sociálneho poistenia 

Celodenný nezákonný štrajk sa zo Zákona o zdravotnom poistení posudzuje rovnako ako zákonný štrajk. 

Nezákonný štrajk ako neospravedlnená neprítomnosť kráti nárok na dovolenku podľa § 109 ods. 3 
Zákonníka práce. 

5 Rozšírenie automatického načítavania záznamov do Registračného listu FO 

Automatické načítavanie záznamov do RLFO bolo rozšírené o načítanie záznamov zo záložky Rola/ 
Dochádzka. 

 

 

 

 

 

5.1 Prehľad záznamov, ktoré sa do RLFO načítavajú automaticky 

Typ RLFO Evidencia v Humanete 

Prihláška Rola/ Identifikácia/ Základné údaje políčko Vznik PPV 

Odhláška Rola/ Identifikácia/ Základné údaje políčko Ukončenie PPV 

Zmena Osobné/ Ostatné/ ME stav, položky materská dovolenka, rodičovská dovolenka 

Prerušenie Kód 1 - zamestnanec - čerpanie pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo služobného 
voľna bez nároku na plat alebo služobný príjem, 

kal. zmena zadaná na záložku Rola/ Identifikácia/ Dochádzka 

Voľno neplatené 

Lekár zamestnanec - nepl. 

Lekár rodinný príslušník - nepl. 

Lekár dieťa - ZPS - nepl. 

Prekážky - dôl. osob. bez náhrady 
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mimoevidenčný stav zadaný na záložku Osobné/ Ostatné/ ME stav 

neplatené voľno (do kalendára sa zapisuje kalendárnou zmenou Voľno 
neplatené) 

Kód 2 - zamestnanec - dlhodobé uvoľnenie z pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého 
pomeru alebo zo služobného pomeru na výkon verejnej funkcie alebo na výkon odborovej 
funkcie podľa osobitných predpisov 

kal. zmena zadaná na záložku Rola/ Identifikácia/ Dochádzka 

Dlhodobé uvoľnenie na výkon funkcie 

Voľno neplatené-Zák.práce 

mimoevidenčný stav zadaný na záložke Osobné/ Ostatné/ ME stav 

odbory 

dlhodobé uvoľnenie na výkon funkcie (do kalendára sa zapisuje 
kalendárnou zmenou Dlhodobé uvoľnenie na výkon funkcie) 

všeob. záujem (do kalendára sa zapisuje kalendárnou zmenou Voľno 
neplatené-Zák.práce) 

Kód 3 - zamestnanec - neospravedlnená neprítomnosť v práci, 

kal. zmena zadaná na záložku Rola/ Identifikácia/ Dochádzka 

Neospravedlnená absencia 

Kód 4 – zamestnanec - prerušenie od 11. dňa potreby osobného a celodenného 
ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) zákona alebo prerušenie od 11. 
dňa osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) zákona v 
znení zákona č. 555/2007 Z. z. 

nemoc, ošetrovné zadané na záložku Osobné/ Nemoci/ Nemoci 

ošetrovné od 11. dňa (do kalendára sa zapisuje kalendárnou zmenou 
Ošetrovné - neplatené) 

Kód 5 – zamestnanec - výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody 

mimoevidenčný stav zadaný na záložke Osobné/ Ostatné/ ME stav 

väzba 

výkon trestu 

Kód 6 – zamestnanec - čerpanie rodičovskej dovolenky, 

mimoevidenčný stav zadaný na záložke Osobné/ Ostatné/ ME stav 

rodičovská dovolenka 

Kód 8 – zamestnanec - trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti odo dňa nasledujúceho po 
uplynutí 52 týždňov 

nemoc, ošetrovné zadané na záložku Osobné/ Nemoci/ Nemoci 

všetky typy nemoci po 52. týždni (do kalendára sa zapisuje kalendárnou 
zmenou Nemoc po podpornej dobe) 

Kód 9 – zamestnanec - neospravedlnená neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na 
štrajku 

kal. zmena zadaná na záložku Rola/ Identifikácia/ Dochádzka 

Neospravedlnené absencie – nezákonný štrajk 
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6 Vylepšenia užívateľského rozhrania 

6.1 Alternatívna verzia rozhodnutí o plate pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákona 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Do voľby Personálne údaje/ Rozhodnutie o plate boli doplnené vzory rozhodnutí, ktoré majú príznak verzia 
2. 

 

UPOZORNENIE: Pôvodné rozhodnutia, ich obsah a funkčnosť zostali nezmenené. 

Užívateľ má tak možnosť vybrať si z dvoch vzorov rozhodnutia o plate Pedagógovia a Pedagógovia – všetky 
príplatky, 

 

a z dvoch vzorov rozhodnutia o plate Verejný záujem. 

 

Doplnený vzor rozhodnutia poskytuje nové možnosti, s čím súvisí aj úprava vstupného formulára pre 
spracovanie rozhodnutia. 

 

Boli doplnené políčka Funkcia (riaditeľ, starosta) a Škola, mesto, údaje z ktorých sa budú zapisovať do 
hlavičky novo doplnených vzorov rozhodnutia. 
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Meno zamestnanca spolu s názvom a adresou zamestnávateľa sa v nových vzoroch uvádza na konci 
rozhodnutia vedľa miesta pre podpis. 

 

V novo pridanom vzore rozhodnutia o plate Pedagógovia – verzia 2 a Pedagógovia – všetky príplatky – 
verzia 2 sa uvádzajú údaje, ktoré sa v pôvodnom vzore neuvádzajú. Sú to časti V kategórii a V podkategórii. 

Do časti V kategórii je zapracovaný zápis údaju z políčka Pracovné miesto alebo z políčka Funkcia zo 
záložky Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie podľa toho, čo si užívateľ vyberie v políčku Pracovné 
zaradenie vo formulári pre spracovanie rozhodnutia. 

Formulár pre spracovanie rozhodnutia Záložka Pracovné zaradenie 

 

 

Do časti V podkategórii je zapracovaný zápis údaju z políčka Vedľajšia agenda zo záložky Rola/ 
Identifikácia/ Pracovné zaradenie. Ak užívateľ toto políčko nepoužíva na iné účely, môže do neho vpísať 
text, ktorý sa mu zapíše do časti V podkategórii. 

 

V časti Kariérový stupeň sa uvádza údaj Pracovné miesto/ Funkcia a údaj z políčka Kariérový stupeň zo 
záložky Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie. 

 

 

V časti so započítanou praxou sa v novom vzore uvádzajú len roky, pričom sa prax posudzuje 
k 31. decembru predchádzajúceho roka. 

 

 

V novo pridanom vzore rozhodnutia o plate Verejný záujem – verzia 2 sa uvádzajú údaje, ktoré sa 
v pôvodnom vzore neuvádzajú. V prvom odstavci sa na konci uvádza údaj Pracovné miesto/ Funkcia zo 
záložky Rola/ Identifikácia/ Pracovné zaradenie podľa nastavenia políčka Pracovné zaradenie. 
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Formulár pre spracovanie rozhodnutia Záložka Pracovné zaradenie 

 

 

V časti Pracovnú činnosť sa uvádzajú údaje z políčka Popis položky pracovného miesta alebo funkcie. 

 

 

V časti so započítanou praxou sa v novom vzore uvádzajú len roky, pričom sa prax posudzuje ku dňu, ktorý 
predchádza dňu účinnosti rozhodnutia. 

 

6.2 Záložka Kalendár – nový kalendár – rozšírenie funkcie zobrazovania údajov aj za staré mesiace 

V update 6.08 bola do starého kalendára dopracovaná možnosť prepnúť zobrazenie kalendára do 
konkrétneho mesiaca. V tomto update pribudla táto možnosť aj do nového kalendára. 

 

 

7 Oprava chýb 

7.1 Oprava chyby elektronického ELDP 

Bola opravená chyba elektronického ELDP, kedy systém nesprávne generoval záznam evidenčného listu, aj 
keď na záložke Rola/ Eldp/ Záznamy pre tlač neboli žiadne záznamy. To je napr. prípad dohody 
o brigádnickej práci študenta, ktorý si uplatnil výnimku, a počas celého trvania dohody spĺňal podmienku 
príjmu, čím mu nevzniklo ani jedno obdobie dôchodkového poistenia. V takomto prípade sa evidenčné listy 
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nemajú vytvárať. Ak je v spracovávanom elektronickom výkaze len jeden takýto dohodár, súbor sa nevytvorí 
vôbec. 

8 Aktualizované príručky Ako začať – personalistika a mzdy, Mzdové položky v systéme 
Humanet 

Bola aktualizovaná príručka Ako začať – personalistika a mzdy, verzia 8.0. 

O nové kapitoly bola doplnená príručka Mzdové položky v systéme Humanet. V prílohe prinášame ukážky 
z kapitoly Ročné zúčtovanie preddavkov poistného na zdravotné poistenie. 

Obe aktualizované príručky nájdete v programe vo voľbe Pomocník/ Dokumentácia a tiež na stránke 
www.humanet.sk v časti Príručky a návody – Mzdy a personalistika. 

9 Aktualizované tipy a triky na stránke www.humanet.sk 

V sekcii Podpora/ Tipy a triky boli aktualizované príspevky pre produkt Mzdy a personalistika. 

 

Do tipu a triku Mzdy a personalistika /Filtre /Export a import filtrov sme pridali sadu 35 definícií vzorových 
filtrov na roliach, medzi nimi filtre Pracovný pomer, Dohody, PPV s nepravidelným príjmom, Typ 
odmeňovania – mesačné, Poistenci VšZP, Poberatelia starobného dôchodku, Poistenci s polovičnou 
sadzbou na ZP, Výplata na účet, Ženy, ktoré si môžete naimportovať do vašej databázy a ďalej si ich 
upravovať podľa vlastných potrieb. Všetky definície filtrov sú na stiahnutie v jedinom XML súbore. 

Do skupiny tipov a trikov Mzdy a personalistika pribudol nový tip Import a export prístupovej skupiny. Tento 
tip okrem popisu importu a exportu prístupovej skupiny obsahuje niekoľko XML súborov na stiahnutie 
s definíciou prístupovej skupiny. 

 

 

Ing. Martina Lapšová, produktový manažér, Mado spol. s r. o. 

 

  

http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/poradca/tipy-a-triky/export-a-import-filtrov
http://www.humanet.sk/poradca/tipy-a-triky/import-a-export-pristupovej-skupiny
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10 Príloha - Ročné zúčtovanie preddavkov poistného na zdravotné poistenie 

SMF80221 RZZP – nedopl. zamestnanec 

SMF80220 RZZP – prepl. zamestnanec 

SMF80222 RZZP – nedopl./prepl. zamestnávateľ 

Zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení 

§ 19 Ročné zúčtovanie poistného 

(2) Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného podľa odseku 1 do 30. septembra nasledujúceho 
kalendárneho roka... 

(8) Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného preplatok, zdravotná poisťovňa zašle v lehote podľa odseku 2 
písomné oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného platiteľom poistného, ktorými sú zamestnávateľ,... 

(9) Ak je výsledkom ročného zúčtovania poistného nedoplatok, zdravotná poisťovňa vydá výkaz nedoplatkov a zašle ho 
v lehote podľa odseku 2 platiteľom poistného, ktorými sú zamestnávateľ,...  

(15) Platiteľ poistného je povinný príslušnej zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok najneskôr do 45 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov podľa odseku 9; ak ide o zamestnanca, vykoná túto povinnosť za neho 
zamestnávateľ, ak je poistenec stále jeho zamestnancom. 

(16) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok 
platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr v lehote do 45 dní odo dňa márneho 
uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska podľa odseku 12 alebo doručenia nového oznámenia podľa 
odseku 13.... 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonávajú zdravotné poisťovne a výsledok ročného zúčtovania 
majú povinnosť zamestnávateľom zaslať do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka. Ak je 
výsledkom nedoplatok, posiela zdravotná poisťovňa zamestnávateľovi Výkaz nedoplatkov, ak je výsledkom 
preplatok, posiela Oznámenie výsledkov. V oboch prípadoch sa v dokumente uvádza len výsledná suma 
RZZP, a vo výkaze preplatkov je uvedená aj identifikácia platby, ktorou zamestnávateľ uhradí nedoplatok. 
Menný zoznam zamestnancov, ktorým bolo RZZP vykonané, aj s výsledkom za zamestnanca 
a zamestnávateľa zdravotné poisťovne zverejňujú v registrácii zamestnávateľa v elektronickej pobočke. 

Ak je zamestnanec stále u zamestnávateľa, zdravotná poisťovňa oznamuje výsledok za zamestnanca aj za 
zamestnávateľa. Ak už zamestnanec nie je zamestnaný u zamestnávateľa, zdravotná poisťovňa oznamuje 
len výsledok za zamestnávateľa. 

Prehľad spôsobu zadania údajov RZZP do systému Humanet: 

 Výsledok zamestnanca 

Vplyv na výpočet miezd 

Výsledok zamestnávateľa Prevodný 
príkaz 

Zamestnanec 
je v organizácii, 
za ktorú sa 
vysporiadava 
RZZP 

Nedoplatok - kladná suma SMF80221 
RZZP – nedopl. zamestnanec 

Položka sa pripočíta k celkovej sume 
odvodov zamestnanca. 

Nedoplatok - kladná suma 
SMF80222 RZZP – 
nedopl./prepl. zamestnávateľ 

Položky sa 
započítajú do 
prevodného 
príkazu na 
úhradu 
nedoplatku 
RZZP. 

Preplatok - záporná suma SMF80220 

RZZP – prepl. zamestnanec 

Položka sa pripočíta k základu dane 
zamestnanca. 

Preplatok - záporná suma 

SMF80222 RZZP - 
nedoplatok/preplatok 
zamestnávateľ 

Zamestnanec 
ukončil 
pracovný 
pomer 
v organizácii, 
za ktorú sa 
vysporiadava 
RZZP 

- Nedoplatok - kladná suma 

SMF80222 RZZP – 
nedopl./prepl. zamestnávateľ 

Položky sa 
započítajú do 
prevodného 
príkazu na 
úhradu 
nedoplatku 
RZZP. 

- Preplatok - záporná suma 

SMF80222 RZZP - 
nedoplatok/preplatok 
zamestnávateľ 

 

Vysporiadanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia z dividend 

Spôsob zadávania SMF80225 RZZP – dividendy 

Mzdová položka zapísaná do mzdy SMF80225 RZZP – dividendy 

Popis 
položky 

V prípade vysporiadania ročného zúčtovania zdravotného poistenia z dividend sa 
použije položka SMF80225 RZZP – dividendy. Preplatok sa bude zapisovať ako 
kladná suma, nedoplatok ako záporná suma. Položka nemá vplyv na výpočet dane. 
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Uplatnenie nedoplatku z RZZP zaplateného zamestnancom zdravotnej poisťovni v mzde 

SMF80227 RZZP – nedopl. uhr. zdrav. poisťovni 

Mzdová položka SMF80227 RZZP - nedopl. uhr. zdrav. poisťovni je určená na výpočet základu dane 
zamestnanca, ktorý zaplatil nedoplatok zdravotnej poisťovni sám (NIE prostredníctvom zamestnávateľa), 
a zamestnávateľovi priniesol doklady o nedoplatku a o jeho uhradení, aby si uplatnil nedoplatok pri výpočte 
preddavkovej dane. Tento postup zverejnila vo svojom metodickom usmernení Finančná správa SR. 

Zaplatené poistné sa zahrnie do sumy poistného v potvrdení o zdaniteľnom príjme, v ročnom zúčtovaní dane 
a v ročnom daňovom hlásení. 

 


